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Nämnden för samhällsplanering
Plats och tid

Sammanträdesrummet på Allbohus vån 3, Alvesta 2018-04-10 kl. 13.30- 17.30

Justerade paragrafer

§ 12-24

Beslutande

Övriga deltagare

Justeringsmännens sign

Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf.
Nils Gunnar Skoglund (C)
Per Anders Nordhal (S)
Hagart Valtersson (C) ordf.
Andreas Nilsson (C)
Hanna Evelyndotter (MP)
Matz Athley (M) 2e vice ordf.
Tomas Öhling (M)
Jan Franzen (AA)
Sten-Åke Karlsson (KD)
Veronika Koback (M)

Magnus Wigren § 12-24
Sofia Gustavsson § 12-13
Karolina Bjers § 14-15, 24
Sofie von Elern § 16
Mario Jonjic § 17
Patrik Karlsson § 18-19
Mikael Wirdelo § 22

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Sida
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2018-04-10
Nämnden för samhällsplanering

Justering tid och plats

Alvesta 2018-04-12.

Sekreterare

Susanne Frank
Ordförande

Hagart Valtersson (C)
Justerare

Anita Lindstedt (S)

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnden för samhällsplanering
Sammanträdesdatum
Anslaget under tiden
Förvaringsplats
Underskrift

2018-04-10
2018-04-12 -2018-05-04
Förvaltningen för Samhällsplanering Centralplan1, Alvesta
Susanne Frank
Utdragsbestyrkande

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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NFS § 12

Dnr 2018/9. NFS

Ansökan om strandskyddsdispens
Plats
Fastighetsbeteckning borttagen
Sökande
Namn borttaget
Beslutsunderlag
Ansökan inkl. ritningar, 2018-01-18
Platsbesök, 2018-01-26
Redogörelse
En ansökan om strandskyddsdispens för ändrad användning av
befintlig byggnad på fastigheten har inkommit. Av ansökan med
tillhörande ritningar och karta framgår att sökanden vill ändra delar av
en befintlig ladugård till att tjäna bostadsändamål istället.
Ladugården kommer att se ut som tidigare med undantag av att en
mindre veranda vid ytterdörren i söder kommer till, samt att fönstren
mot väster kommer att bytas ut mot större fönsterpartier och en
altandörr.
Fastigheten där åtgärden är planerad ligger vid sjön. Aktuell sjö har
strandskydd på 200 meter.
Platsen där åtgärden är planerad är belägen inom ett område som
omfattas av bestämmelserna om strandskydd i 7 kap. 15 och 16 §§
miljöbalken. Enligt 18 § miljöbalken får dispens från bestämmelserna
lämnas om det finns särskilda skäl.
I ansökan anges det särskilda skälet ”Området har redan tagits i
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syfte”.
FSP Bygg & Miljö besökte platsen 2018-01-26. Fastigheten, som är
en jordbruksfastighet, omfattar totalt 104 hektar.
Den aktuella ladugården ligger på andra sidan landsvägen relativt det
bostadshus som hör till fastigheten/gården. Det finns dock en allé träd,
tydligt klippta gräsytor och ett stängsel som ramar in ladugården. Det
är även höjdskillnad från den platsen där ladugården ligger ner till de
öppna ängsmarkerna ner mot sjön, vilket skapar tydlig avskildhet i
väster mellan den ianspråktagna ytan och den allmänt tillgängliga.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

3(24)

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2018-04-10
Nämnden för samhällsplanering

Norr om det aktuella området går en grusväg ner till sjön, som skapar
en avgränsning norrut av den ianspråktagna ytan.
Området ingår i Naturvårdsprogrammet klass 2 (mycket stora
naturvärden) på grund av landskapet, biologin och friluftslivet.
Området ligger inom en s.k. by/gårdstomt, som är bebyggd.
Beredning
Nämnden bedömer att ett särskilt skäl att medge dispens från
strandskyddsbestämmelserna föreligger i detta fall då området sedan
tidigare bedöms vara ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften.
Bedömningen är att ytan runt ladugården är ianspråktagen idag.
Tomtplatsen är avgränsad i och med landsvägen i öster, grusvägen i
norr och staket i väster och söder. Det är en tydlighet i vad som är
privat och inte, särskilt med den höjdskillnad som finns ner gentemot
omkringliggande ytor sjön.
De ökade glaspartierna mot väster bedöms inte medföra att större
område tas i anspråk.
Allmänhetens tillträde förblir oförändrat jämfört med idag. Åtgärderna
genomförs inom befintlig ianspråktagen mark. Påverkan på växt- och
djurliv blir acceptabel.
Dispensen får dock inte leda till att den privata zonen utvidgas eller att
påverkan på livsvillkoren för växt- och djurliv väsentligt förändras
utanför hemfridszonen.
Fri passage finns för allmänheten idag ner mot sjön och detta kommer
att förbli oförändrat.
Tomtplatsen bedöms för detta hus idag vara ca 1810 m2 vilket bedöms
som rimlig tomtplats. Detta är den tomtplats som även efter åtgärden
får ianspråktas. Tomtplats är det område där markägaren har rätt att
hävda en privat zon, eller hemfridszon, där allemansrätten inte gäller.
Om markingrepp/grävning blir aktuellt inom området uppmanas
sökanden att försöka minimera markingreppen eller förlägga dessa till
redan omrörda jordlager, med hänsyn till by/gårdstomten.
NFS Au § 12
Beslut
Nämnden för Samhällsplanering beslutar att ge sökanden dispens från
bestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken, i enlighet med inkomna
handlingar.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Som särskilt skäl anges att området redan har tagits i anspråk på ett
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte.
Enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-16 § 118 och
2015-11-24 § 156 tas en timavgift ut för handläggningen av ärendet.
Då handläggningen har tagit 4 timmar kommer en avgift på 3524 kr
att tas ut. Denna avgift kommer på separat faktura senare.
Information
Detta beslut om strandskyddsdispens har Länsstyrelsen rätt att
överklaga. Ni uppmanas att avvakta utgången av tiden för
överklagande innan åtgärden vidtas. Tiden 3 veckor räknas från den
dag då ärendet inkommer till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen meddelar er
resultatet av prövningen. Beslutet kan därför tas i anspråk först när ett
sådant besked erhållits, om det inte ändrar beslutet.
Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år
eller inte har avslutats inom 5 år efter beslutsdatum.
Överklagan
Den som vill överklaga nämndens beslut ska göra det skriftligt genom
besvär hos Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö, inom tre
veckor från den dag då klaganden fått del av beslutet. Hur du
överklagar, se bifogat formulär.
Protokollet ska skickas till
Namn borttaget

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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NFS § 13

Dnr 2018/22. NFS

Ansökan om strandskyddsdispens
Plats
Huseby 1:1
Sökande
Statens fastighetsverk, Ingrid Ljung, Box 254, 751 05 Uppsala
Beslutsunderlag
Ansökan, 2018-02-19
Platsbesök, 2018-03-06
Redogörelse
En ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnad på
fastigheten Huseby 1:1 har inkommit. Av ansökan med tillhörande
ritning framgår att sökanden vill uppföra ett garage i anslutning till
Gula Villan.
Platsen där åtgärden är planerad ligger vid Helige å. Aktuellt
vattendrag har strandskydd på 100 meter.
Platsen där åtgärden är planerad är belägen inom ett område som
omfattas av bestämmelserna om strandskydd i 7 kap. 15 och 16 §§
miljöbalken. Enligt 18 § miljöbalken får dispens från bestämmelserna
lämnas om det finns särskilda skäl.
I ansökan anges det särskilda skälet att ”Området har redan tagits i
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syfte”.
FSP Bygg & Miljö besökte platsen 2018-03-06. Den aktuella platsen
är en del av en stor fastighet med många bostadshus och
jordbruksskiften samt herrgårdsmiljö.
Området ligger inom riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt
miljöbalken 4 kap 2 §. Området ligger inom riksintresse för naturvård,
kulturvärden eller friluftslivet enligt miljöbalken 3 kap 6 §.
Området ingår i Naturvårdsprogrammet klass 1 på grund av
landskapet, biologin och friluftslivet.
Det aktuella området där garaget är planerat ligger inom ett område
som idag är privat tomtmark.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
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Beredning
Nämnden bedömer att särskilda skäl att medge dispens från
strandskyddsbestämmelserna föreligger i detta fall då området redan
är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syfte.
Allmänhetens tillträde förblir oförändrat jämfört med idag. Åtgärderna
genomförs inom tomtplatsen. Påverkan på växt- och djurliv blir
acceptabel.
Dispensen får dock inte leda till att den privata zonen utvidgas eller att
påverkan på livsvillkoren för växt- och djurliv väsentligt förändras
utanför hemfridszonen.
Fri passage finns inte idag då tomtplatsen sträcker sig ända ner till ån,
och så kommer det att fortsätta vara.
Tomtplatsen bedöms vara ca 2700 m2 (se bilagd karta) vilket bedöms
som en rimlig storlek på tomtplats. Tomtplats är det område där
markägaren har rätt att hävda en privat zon, eller hemfridszon, där
allemansrätten inte gäller.
NFS Au § 13
Beslut
Nämnden för Samhällsplanering beslutar att ge sökanden dispens från
bestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken, i enlighet med inkomna
handlingar.
Som särskilt skäl anges att området redan har tagits i anspråk på ett
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte.
Enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-16 § 118 och
2015-11-24 § 156 tas en timavgift ut för handläggningen av ärendet.
Då handläggningen har tagit 4 timmar kommer en avgift på 3524 kr
att tas ut. Denna avgift kommer på separat faktura senare.
Information
Detta beslut om strandskyddsdispens har Länsstyrelsen rätt att
överklaga. Ni uppmanas att avvakta utgången av tiden för
överklagande innan åtgärden vidtas. Tiden 3 veckor räknas från den
dag då ärendet inkommer till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen meddelar er
resultatet av prövningen. Beslutet kan därför tas i anspråk först när ett
sådant besked erhållits, om det inte ändrar beslutet.
Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år
eller inte har avslutats inom 5 år efter beslutsdatum.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
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Överklagan
Den som vill överklaga nämndens beslut ska göra det skriftligt genom
besvär hos Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö, inom tre
veckor från den dag då klaganden fått del av beslutet. Hur du
överklagar, se bifogat formulär.
Protokollet ska skickas till
Statens fastighetsverk, Ingrid Ljung, Box 254, 751 05 Uppsala
Länsstyrelsen i Kronobergs län, Naturvårdsfunktionen, 351 86 Växjö

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
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8(24)

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2018-04-10
Nämnden för samhällsplanering

NFS § 14

Dnr 2017/39. NFS

Kvarters- och gatunamn i Spåningslanda etapp 2
Plats
Fastigheten Spåningslanda 4:3, nordöstra delen av Alvesta tätort.
Beslutsunderlag
Karta, Förslag kvarters- och gatunamn i Spåningslanda etapp 2
Redogörelse
Detaljplan för Spåningslanda etapp 2 vann laga kraft den 2016-06-01.
Genomförande av detaljplanen planeras ske inom några månaders tid.
Planens genomförande innebär nya kvarters- och gatunamn i området.
Namnförslag föreslås med grund i platsens historik och med
inspiration i omgivande kvarter och gator. Gatan föreslås få namnet
Björke-lundsvägen med koppling till närliggande gator;
Högalundsvägen, Ekelundsvägen, Aspelundsvägen och
Bokelundsvägen. Inspiration för kvartersnamnen har hittats dels i
historiskt kartmaterial där namnet Rensberg finns utmarkerat och dels
i Spåningslanda etapp 1 som har kvartersnamn med koppling till
fornlämningar, exempelvis Fornåkern och Fossilen. Inom
Spåningslanda etapp 2 föreslås flerbostadshuskvarteret få namnet
Rensberg och villatomtskvarteren föreslås få namnen Runan,
Hällristningen, Artefakten och Fornborgen.
Beredning
NFS Au § 14
Beslut
Nämnden för Samhällsplanering beslutar att anta föreslagna kvartersoch gatunamn för Spåningslanda etapp 2.
Protokollet ska skickas till
Karolina Bjers

Justeringsmännens sign
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NFS § 15

Dnr 2017/113. NFS

Detaljplan för Aringsås 14:1 m.fl. (Aringsås nord, etapp 1),
antagande
Plats
Fastigheten Aringsås 14:1, belägen i östra Alvesta vid Lunnagårds
vägens förlängning.
Beslutsunderlag
Planbeskrivning, 2018-03-23
Plankarta, 2018-01-26
Granskningsutlåtande, 2018-03-23
Redogörelse
Nämnden för Samhällsplanering beslutade den 2017-05-30 att förslag
till detaljplan kan upprättas och samrådas. Planförslag för Aringsås
nord etapp 1 har varit utsänt för samråd under tiden 2017-10-30 –
2017-11-20. Efter samrådet har revidering av förslaget skett och
inkomna synpunkter har sammanställts. Nämnden för
Samhällsplanering beslutade den 2018-02-13 att planförslaget ska
ställas ut för granskning. Detaljplanen var utställd för granskning
under tiden 2018-02-19 – 2018-03-12. Under granskningstiden har 6
yttranden utan synpunkter och 8 yttranden med synpunkter inkommit.
Sammanfattningsvis har inkomna synpunkter berört frågor kopplade
till den fördjupade översiktsplanen för Alvesta tätort rörande vilka
områden som ska planläggas för bostäder och trafikleden Österled.
Vidare har synpunkt om finansiering av detaljplanens genomförande
inkommit. Likaså har synpunkter rörande planområdets värde för
rekreation och naturvärden inkommit. Slutligen har frågor rörande
trafikbuller, Aringsås deponi, driftansvar för befintlig väg och behov
av skolplatser i Alvesta inkommit.
Inkomna synpunkter har föranlett mindre justeringar i
planbeskrivningen. Bland annat har information och bedömning om
Aringsås deponi och bullersituationen förtydligats.

Beredning
NFS Au § 15
Yrkanden
Matz Athley (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Jan Franzen (AA) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag med
tilläggsyrkande: Se bilaga.
Hagart Valtersson (C) yrkar på avslag på arbetsutskottets förslag med
följande tilläggsyrkande.
-

-

med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 27 §, anta del av
detaljplanen i enlighet med plankarta upprättad 2017-10-27,
reviderad 2018-04-03. Rastrerad del i plankartan undantas beslut
om antagande.
att undantagen del av detaljplanen skall ställas ut för granskning
enligt PBL 5 kap § 18. Planförslaget ska möjliggöra för 16 meter
byggnadshöjd i den norra delen.

Matz Athley yrkar avslag på Hagart Valterson (C) yrkande.
Ordförande ställer Hagart Valtersson (C) förslag mot Jan Franzens
(AA) förslag mot varandra. Ordförande lyssnar och konstaterar att
nämnden beslutar enligt Hagart Valterssons (C) tilläggsyrkanden.
Votering begärd och skall verkställas:
Propositionsordningen ställs så att ja röster innebär bifall till Hagart
Valterssons (c) förslag och nej röster innebär bifall till Jan Franzens
(AA) förlag.
Resultat:
Ja röster: Anita Lindstedt (S), Hagart Valtersson (C), Andreas Nilsson
(C), Hanna Evelynsdotter (MP), Tomas Öhling (M), Sten-Åke
Karlsson (KD), Per Anders Nordahl (S), Nils Gunnar Skoglund (C),
Veronika Koback (M)
Nej röster: Matz Athley (M) och Jan Franzen (AA)
Ja röster: 9 st
Nej röster: 2 st
Ordförande finner att Hagart Valterssons (C) tilläggsyrkande ställs
mot arbetsutskottets besluts förslag. Ordförande ställer förslagen mot
varandra lyssnar och konstaterar att nämnden beslutar enligt Hagart
Valterssons (C) tilläggsyrkande.
Votering begärd och skall verkställas.
Propositionsordningen ställs så att ja röster innebär bifall till
arbetsutskottets förslag och nej röster innebär bifall till avslagsyrkande
från Hagart Valterssons (C).

Justeringsmännens sign
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Resultat:
Ja röster: Matz Athley (M), Tomas Öhling (M), Sten-Åke Karlsson
(KD), Veronica Koback (M)
Nej röster: Anita Lindstedt (S), Hagart Valtersson (C), Andreas
Nilsson (C), Hanna Evelynsdotter (MP), Per Anders Nordahl (S), Nils
Gunnar Skoglund (C)
Ja röster 4 st
Nej röster 6 st
Jan Franzen (AA) avstår att rösta.
Ordförande finner att Nämnden för Samhällsplanering antar Hagart
Valterssons (C) tilläggsyrkande som sitt beslut.

Beslut
Nämnden för samhällsplanering beslutar:
- med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 27 §, anta del av
detaljplanen i enlighet med plankarta upprättad 2017-10-27,
reviderad 2018-04-03. Rastrerad del i plankartan undantas beslut
om antagande.
- att undantagen del av detaljplanen skall ställas ut för granskning
enligt PBL 5 kap § 18. Planförslaget ska möjliggöra för 16 meter
byggnadshöjd i den norra delen.

Reservation
Jan Franzen (AA) reserverar sig till beslutet.
Protokollet ska skickas till
Karolina Bjers

Justeringsmännens sign
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NFS § 16

Dnr 2015/63. NFS

Detaljplan för del av Lekaryd 3:21 m.fl. i Lekaryd,
granskning
Plats
Del av Lekaryd 3:21 m.fl. i Lekaryd
Beslutsunderlag
1. Plankarta
2. Planbeskrivning med tillhörande bilagor
3. Samrådsredogörelse
Redogörelse
NFS gav 2015-04-07 i uppdrag att utarbeta och samråda förslag till
detaljplan för ny bostadsbebyggelse i Lekaryd. Detaljplanen syftar till
att möjliggöra nybyggnation av småhus i ett attraktivt läge och som är
anpassade till kulturlandskapets förutsättningar.
Planen har varit föremål för samråd under tiden 2017-10-02 – 201710-23. Under samrådstiden har 2 yttranden utan synpunkter och 13
yttranden med synpunkter inkommit. Efter samrådstiden har 1
yttrande utan synpunkter och 1 yttrande med synpunkter inkommit.
Sammanfattningsvis har inkomna synpunkter berört säkerställande av
väghållarskapet för Hanaslövsvägen, störningar från Hanaslövs
skidanläggning, brandvattenförsörjning, omfattning av föreslagen
bebyggelse, avskärmning mot befintliga bostäder, natur- och
rekreationsvärden med mera.
Inkomna synpunkter har föranlett ändringar och kompletteringar i
planhandlingarna. Planområdet har utökats för att in till att inkludera
delar av Hanaslövsvägen för att ändra tidigare markreglering från
kvartersmark till allmän platsmark. Störningar från Hanaslövs
skidanläggning har utretts och redovisats. Förtydliganden har gjorts
vad gäller exempelvis strandskydd och brandvattenförsörjning.
Förändringar i den södra delen av planområdet har också gjorts med
anledning av att markförhållandena ej var tillfredsställande. Dessa
påvisades i den geotekniska undersökning som genomfördes efter
samrådet.
Beredning
NFS Au § 16
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
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Yrkanden
Anita Lindstedt (S) och Per Anders Nordahl (S) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslags beslut.
Jan Franzen (AA) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag med
följande text:
Avslå förslaget till detaljplan för Lekaryd 3:21 mfl.
Detaljplanen medför stor påverkan på Hanaslövs fritids och
rekreations område. Det innebär dessutom stora kostander i utbyggd
samhällsservice bland annat stora kostnader för VA utbyggnaden som
kommer att drabba både skattebetalare och VA kollektiv.
Ordförande frågar om det är nämndens mening att anta Jan Franzens
(AA) yrkande. Ordförande frågar om det är nämndens mening att anta
arbetsutskottets förslag.
Ordförande lyssnar och konstaterar att nämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Beslut
Nämnden för Samhällsplanering beslutar att planförslag för Lekaryd
m.fl., (Lekaryd) skall ställas ut för granskning enligt PBL 5 kap § 18.
Reservation
Jan Franzen (AA) reserverar sig mot beslutet.
Protokollet ska skickas till
Sofie von Elern
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NFS § 17

Dnr 2017/176. NFS

Detaljplan för del av Alvesta 14:1, Ekebogatan
Trädgårdsgatan
Plats
Del av fastigheten Alvesta 14:1 i Alvesta tätort
Beslutsunderlag
4. Plankarta
5. Planbeskrivning med tillhörande bilagor
6. Samrådsredogörelse
Redogörelse
NFS gav 2017-09-26 i uppdrag att utarbeta och samråda förslag till
detaljplan för ny bostadsbebyggelse inom del av fastigheten Alvesta
14:1 vid Ekebogatan/Trädgårdsgatan. Detaljplanen syftar till att
möjliggöra nybyggnation av småhus eller lägenheter i flerbostadshus i
ett attraktivt läge och närhet till natur- och parkmiljöer.
Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 2018-01-22 –
2018-02-12. Under samrådstiden har fem yttranden utan erinran och
fem yttranden med synpunkter inkommit. Inkomna synpunkter
redovisas och bemöts i samrådsredogörelsen. Inkomna synpunkter har
inneburit ett antal mindre förändringar av planförslaget. Bland annat
att planområdet minskats till 0,3 hektar och att plusmark lagts till i den
norra delen av planen samt att en passage(Natur) avvarats för att
tillgängliggöra naturområden, grillplats och pulkabacke norr om
planområdet.
Beredning
NFS Au § 17
Yrkanden
Sten-Åke Karlsson (KD), Per Anders Nordahl (S), Monika Koback
(M), Anita Lindstedt (S) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslagsbeslut.
Jan Franzen (AA) yrkar avslag på arbetsutskottets förslagsbeslut med
följande tilläggsyrkande. Se bilaga.
Ordförande ställer arbetsutskottets förslagsbeslut mot Jan Franzens
(AA) tilläggsyrkande mot varandra. Ordförande lyssnar och
konstaterar att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslagsbeslut.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

15(24)

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2018-04-10
Nämnden för samhällsplanering

Beslut
Nämnden för Samhällsplanering beslutar att planförslag för del av
Alvesta 14:1, Ekebogatan Trädgårdsgatan skall ställas ut för
granskning enligt PBL 5 kap § 18.
Reservation
Jan Franzen (AA) reserverar sig mot beslutet.
Protokollet ska skickas till
Mario Jonjic

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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NFS § 18

Dnr 2015/181. NFS

Gatunamn i Ryd, Moheda
Plats
Nytt bostadsområde, sydöstra delen av Moheda tätort
Beslutsunderlag
Karta, Förslag gatunamn
Redogörelse
Detaljplan för del av Moheda-Ryd 5:122 vann laga kraft den 2017-0503. Genomförande av detaljplanen har påbörjats.
I Moheda används sifferbeteckningar och inte kvartersnamn, varför
inga förslag till kvartersnamn tagits fram.
Inom planområdet finns två adresser, Solhem respektive Annelund.
Gatan inom planområdet ansluter i norr till Växjövägen. Förslag till
namn grundar på gatan mot Växjövägen blir Solhemsvägen. Den nya
gatan som byggs ligger helt i skogsmark som tidigare nyttjats som
betesmark. I karta tillhörande laga skifte (ca 1860) finns namnet
Kohagen inskrivet. Förslag till nytt gatunamn anknyts till historisk
markanvändning och till näraliggande naturelement på platsen.
Förslaget på nytt gatunamn är Stenmursvägen.
Beredning
NFS Au § 18
Beslut
Nämnden för Samhällsplanering beslutar att anta Västregårdsvägen
som nytt namn (föreslaget namn var Solhemsvägen) och
Solhemsvägen nytt gatunamn för bostadsområde Ryd. (föreslaget
namn var Stenmursvägen).
Protokollet ska skickas till
Patrik Karlsson
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NFS § 19

Dnr 2011/16. NFS

Kvarters- och gatunamn i verksamhetsområde Orrakullen
Plats
Verksamhetsområde Orrakullen, västra delen av Alvesta tätort.
Beslutsunderlag
Karta, Förslag kvarters- och gatunamn
Redogörelse
Detaljplan för Orrakullen vann laga kraft den 2013-07-18.
Genomförande av viss del av detaljplanen skedde 2013 och i år har
resterande del påbörjats. NFS fattade 2013-10-22, § 84 beslut om
gatunamn för Orrvägen samt att övriga gator i området skulle namn
som knyter an till skogshöns. Förslag till gatunamn för den andra gata
som byggs är Tjädervägen.
I närområdet finns inga ytterligare gator eller kvartersnamn att knyta
an namnsättning för kvarter till. Förslag till namn grundar sig på djur
med anknytning till skog och svensk natur. Förslag till kvartersnamn
för de blivande verksamhetsområdena är Räven, Grävlingen,
Hermelinen och Vesslan.
Beredning
NFS Au § 19
Beslut
Nämnden för Samhällsplanering beslutar att anta föreslagna kvartersoch gatunamn för verksamhetsområde Orrakullen.
Protokollet ska skickas till
Patrik Karlsson

Justeringsmännens sign
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NFS § 20

Dnr 2017/87. NFS

Stadsmiljöavtal
Plats
Centralplan.
Beslutsunderlag
Karta
Redogörelse
Alvesta kommun har sökt statligt för att främja hållbara stadsmiljöer –
Stadsmiljöavtal (SFS 2015:579). Syftet med statens satsning är att
skapa förutsättningar för att en större andel persontransporter ska ske
med kollektivtrafik eller cykeltrafik.
Området omkring tågstationen gavs nuvarande utformning på 1990talet. 2012 invigdes en ny bro över spåren och en ny huvudentré till
spåren kom till stånd. En bättre anpassning till de nya förhållandena
behövs då ca 5500 passerar resecentrumet dagligen. Busshållplatsen
som ligger i anslutning till den nya entrén håller inte måtten för
tillgänglighet och service och behöver rustas upp för att stärka
kollektivtrafikens konkurrens. En förbättrad visuell koppling med den
nya entrén bör också utföras. Färdvägen för busstrafiken är inte bra
med många konfliktpunkter vid främst Centralplan och en enklare
färdväg eftersträvas.
Tillgängligheten för både gående och för cyklister till stationsområdet
och bussterminalen är undermålig och behöver förbättras. Idag går
många över en parkeringsplats för att komma till Centralgatan. För
cyklister finns ingen genomgående separering från övrig trafik och
ingen koppling mot det övergripande cykelvägnätet. Befintlig
cykelparkering har 24 platser och är i starkt behov av utbyggnad.
För att erhålla det statliga stödet krävs motprestationer i form av
åtgärder som bidrar till en hållbar stadsmiljö. Följande åtgärder angavs
i ansökan: fastställd fördjupad översiktsplan, färdigställd
reseparkering och planläggning av bostäder i centrum.
Stödets nivå är 50 procent av kostnaderna för genomförda åtgärder.
Beredning
NFS Au § 20
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Yrkanden
Ordförande lämnar ett förslag till beslut.
Nämnden för samhällsplanering beslutar att upphandling avbryts tills
avtal upprättats med Jernhusen om reseparkeringen och marklösen.
Ordförande ställer arbetsutskottets förslagsbeslut och ordförandes
förslag till beslut mot varandra. Lyssnar och konstaterar att nämnden
beslutar efter ordförandens förslag till beslut.
Beslut
Nämnden för Samhällsplanering beslutar att upphandling avbryts tills
avtal upprättats med Jernhusen om reseparkeringen och marklösen.
Protokollet ska skickas till
Ulf Carlsson
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NFS § 21

Dnr 2018/17. NFS

MEDDELANDE
Redogörelse
Nämnden för samhällsplanering beslutar lämna följande meddelande
till handlingarna:
a) Delegationsbeslut fattade under tiden 2018-02-06– 2018-04-03
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NFS § 22

Dnr 2018/39. NFS

EKONOMISK UPPFÖLJNING PER MARS 2018
Beslutsunderlag
1. Förenklad ekonomisk månadsrapport per mars 2018
2. NFS AU 2018-04-03

Beslut
Nämnden för samhällsplanering beslutar att godkänna
ekonomisk månadsrapport per den 31 mars 2018.
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NFS § 23

Dnr 2018/44. NFS

BESLUTSUPPFÖLJNING
3. Östra sidan/ Sjöparken, betalparkering
4. Skyltning bla till parkering på östra sidan
5. Växjövägen

Nämnden för samhällsplanering beslutar om dessa vid nämndens
näst kommande möten.
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NFS § 24

Dnr 2018/. NFS

Information och diskussionsärende
Följande ärenden informerandes/diskuterades



Information om detaljplan för del av Alvesta 14:56
(kulturen)
Sjukfrånvarostatistiken

Förvaltningschefen informerar om verksamheten.






Justeringsmännens sign

Visionsbild över Aringsås ska tas fram.
Gatusopning i Alvesta kommun har påbörjats från Norr till
söder.
Prisbild över tomter i Alvesta kommun, diskussion på
kommande nämndsmöten.
Diskussion om mål i verksamhetsplanen har inletts.
Budgetprocesen är i gång och underlag har gått ut till
grupperna för vidare arbete med budgeten.
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